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માંક : પરી ા/4-અ/ ૭૯૬૮/૨૦૨૧ તા:  ૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 

પ રપ  માકં : ૮૩ 

િવષય : ઓનલાઈન પરી ા માટ ેિવક પ પસદંગી અગંે 

1.  કાયદા િવધાશાખાની નીચનેી પરી ાઓ માટે ઓફલાઈન પરી ાની સાથે  ઓનલાઈન પરી ાઓ આપવા માટ ે
આ િવક પ માંગવામાં આવે છે. 
પરી ા  સેમે ટર  

ણ વષ એલએલ.બી. ૨,૪ અન ે૬ 
ઈ ટી ૅટેડ લ  ૨,૪,૬,૮ અને ૧૦ 

 
2. જો િવ ાથ  ઓનલાઈન પરી ા આપવા માગંતા હોય તોજ િવક પ પસદં કરવાનો રહશે.ે  
3. ઓનલાઇન પરી ામાં બસેવા માટે તમારી પાસ ેનીચ ેઆપલેામાથંી કોઈ પણ એક ડવાઇસનો ઉપયોગ કરી 

શકશો. 

૧. ટ કમૅરેા સાથેનો માટફોન (iOS કરતા ંએ ોઇડ ફોનનો ઉપયોગ કરવો િહતાવહ છે)  
અથવા ૨. વબેકેમ સાથેનું લેપટોપ  
અથવા ૩. વેબકેમ સાથેનુ ંડે કટોપ 

4. િવ ાથ  https://register.guexams.com ઉપર પોતાના એનરોલમે ટ નબંરથી ઓનલાઈન પરી ા માટે 

િવક પ પસંદ કરી શકશે. 

5. ઓનલાઈન પરી ા બહુ િવક પી નો (MCQ) આધા રત રહેશ.ે આપેલા જવાબોના િવક પોમાંથી સાચો 
િવક પ પસંદ કરવાનો રહેશ.ે 

6. ઓનલાઈન પરી ા વધુમા ં વધુ ૫૦ ગુણની હશ.ે આ પરી ામા ં મળેવલે ગણુ ઉપરથી માિણત કરીને 
૭૦/૧૦૦માંથી ા ત ગુણની ગણતરી કરવામા ંઆવશે. 

7. ઓનલાઈન પરી ામાં MCQની સં યા અન ેકલૂ ગુણ નીચે મજુબ રહેશે. 

નોની  
કૂલ સં યા 

આપવાના 
થતાં જવાબો 

િત ન 
ગુણ કૂલ ગુણ સમય કુલ સમય  

૫૦ ૫૦ ૦૧ ૫૦ ૦૧  િમનીટ િત ન  ૫૦ િમિનટ 
8. ખોટા જવાબ માટે નેગેટીવ મા સ નથી. 
9. ઉમેદવારને યેક ન માટ ેવધમુાં વધ ુ૦૧ િમિનટ ફાળવવામા ંઆવશે. ૦૧ િમિનટ પછી આપોઆપ ન 

દેખાતો બંધ થઈ જશે અને ઉમદેવાર એ નનો ઉ ર નહ  આપી શકે. સમય પૂણ થયે િવ ાથ એ આપેલ 
જવાબો આપોઆપ સેવ થઈ ય છે. 
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10. િવ ાથ  https://register.guexams.com ઉપર પોતાનો એનરોલમે ટ નબંરથી ઓનલાઈન પરી ા માટે 

િવક પ પસંદ કરી શકશે. 

11. યારબાદ ઈ-મલે અને મોબાઈલ નંબર માંગવામાં આવશે. મોબાઈલ ઉપર એક OTP આવશ.ે આ OTP 
વેરીફાય કયા બાદ ઓનલાઈન પરી ા માટ ેઆપની િવગતો દશાવવામા ંઆવશ.ે 

12. જેમાં ઉમેદવારને તમેનું નામ, એનરોલમટ નંબર, આપવાની થતી પરી ા જેવી િવગતો દશાવવામા ંઆવશ.ે 

ઓનલાઈન પરી ા માટ ેદશાવેલ આપની િવગતો માટે  I Agreeનુ ંબટન અન ેસબિમટ િ લક કરવાનુ ંરહશેે. 

આ િવગતોમાં જો કોઈ િવસંગતતા જણાય તો આપના નામ, એનરોલમે ટ નબંર, મોબાઈલ નબંર અને 

િવસંગતતા જણાવતો ઇ-મલે help@guexams.com ઉપર તરુંત મોકલી આપવો અને યુિનવ સટી હે પ 

લાઇન નંબરનો (૦૭૯-૨૬૩૦૮૫૬૫) સંપક કરો. 
13. પછી ઓનલાઈન પરી ા માટે આપની ન ધણી  સફળતાપવૂક થયા હોવાનો એક મેસેજ મોબાઈલ અન ેઈ-મલે 

(આપના ઈનબો સ ઉપરાતં જ ક/ પામ મલે પણ જ ર ચેક કરવા) ઉપર મોકવામાં આવશે. 
14. ન ધાવેલ ઈ-મેલ તથા મોબાઈલ નબંરનો ઉપયોગ ઓનલાઈન પરી ા માટે કરવામાં આવશે, તેથી ચોકસાઈથી  

પોતાના જ મોબાઈલ નબંર તથા ઈ-મેલ દાખલ કરવા અંગે તકેદારી રાખવી. એક ઇ-મલે અન ેમોબાઈલ નંબરનો 
ઉપયોગ એક થી વધ ુિવ ાથ  કરી શકશે નહ . 

15. એકવાર ઓનલાઈન ક ેઓફલાઈન પરી ાની પસદંગી આ યા બાદ પસદંગી બદલી શકાશ ેનહ . 
16. આ પસદંગી ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ સુધીમા ં આપી દેવાની રહેશે. જેમણે આ પસંદગી આપલે નથી તેમની 

ઓફલાઈન પરી ા પ રિ થતી સાનકુળૂ થયા બાદ લેવામાં આવશે.  
17. ગુજરાત યુિનવ સટીની આ ઓનલાઈન પરી ા અંગેનો િવગતવાર કાય મ યુિનવ સટીની વેબસાઇટ પર હવે 

પછી હેર કરવામાં આવશે. 
18. અંિતમ પરી ા પહેલાં ઓનલાઈન પરી ાના મહાવરા માટે સામા ય ાનના મા  ૧૦ નો ધરાવતી ાયલ 

ટે ટ લેવામા ંઆવશે. આ ાયલ ટે ટ િવ ાથ  દવસ દર યાન એકથી વધ ુવાર કોઈપણ સમય ેઆપી શકશે. 
19. તદપુરાતં એક મૉક ટે ટ લવેામા ંઆવશ.ે આ મૉક ટે ટ આપવી ફર યાત છે. મૉક ટે ટ આપી ન હોય ત ે

િવ ાથ  અંિતમ ઓનલાઇન પરી ા આપી શકશે નહ . ાયલ અન ેમૉક ટે ટનો િવગતવાર કાય મ હવ ેપછી 
હરે કરવામા ંઆવશ.ે 

 

અ ય સામા ય સચૂનાઓ 

િવ ાથ  એ પરી ા ચાલ ુથવાના ૨૦ િમિનટ પહલેા લૉિગન કરી દેવાનુ ંરહશે.ે પરી ા સમયપ કમાં દશાવલે 
િનયત સમય ેશ  અન ેપણૂ થશે, મોડા લૉિગન થનારન ેવધારાનો સમય મળશ ેનહ . સમય પૂણ થય ેિવ ાથ એ 
આપેલ જવાબો આપોઆપ સેવ થઈ ય છે. 

20. િવ ાથ  ક ેિવ ા થની પા યપુ તક (ટે ટબકુ) ક ેબહારના કોઈ પણ ોત વારા મળેવલેી કોસ નોટનો ઉપયોગ 

નહ  કરી શક.ે વધુમા ંઉમદેવારોની તસવીરનુ ં િસ ટમ વારા રકેો ડગ થાય છે. એ બાબત ઉમદેવાર ે યાનમા ં

રાખવાની રહશે.ે આથી, પરી ા દરિમયાન પોતાની જ યા ન છોડવા ઉમદેવારોન ે પ પણ ેસચૂના આપવામા ં
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આવે છે. આ કારની કોઈ પણ વત કન ેતા કાિલક અસરથી ગરેવતન તરીક ેરકેોડ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેપરી ા 

થિગત કરવામા ંઆવશે. 

21. પરી ા દરિમયાન જો કોઈ પણ ઉમદેવાર કોઈ ફોન કૉલ કે અ ય કોઈ નો ટ ફકશેન રીસીવ / એ સે ટ કરશ ેતો 

તને ેગરેવત ક ગણવામા ંઆવશે. 

22. ફાળવાયલેી સમયમયાદામા ંિવ ાથ એ પરી ા પરૂી કરવાની રહેશ.ે 

23. ાયલ ટે ટ/મોક ટે ટ દર યાન જો કોઈ મુ કલેી જણાય તો આપના નામ, એનરોલમે ટ નંબર, મોબાઈલ નબંર 

અન ેમુ કેલી જણાવતો ઇ-મલે help@guexams.com ઉપર તુરંત મોકલી આપવો અન ેયુિનવ સટી હે પ 

લાઇન નંબરનો (૦૭૯-૨૬૩૦૮૫૬૫, ૯૩૧૩૯૨૩૫૬૫, ૯૩૧૩૯૨૩૫૬૬, ૯૩૧૩૯૨૩૫૬૭, 

૯૩૧૩૯૨૩૫૬૮ અને ૯૩૧૩૯૨૩૫૬૯) સંપક કરો જેથી મુ ય ઓનલાઈન પરી ા સરળતાથી આપી 
શકાય. 

24. જે ડવાઈસથી ર ેશન કરેલ છે, તેજ ડવાઇસથી પરી ા આપવી જ રી નથી. ર ેશન કરા યા બાદ મુ ા 
માંક ૩ પૈકી કોઈપણ ડવાઇસથી પરી ા આપી શકાય. 

25. ગુજરાત યુિનવ સટી વારા ઇ ટી ટેેડ લો અન ે ણ વષ એલ એલ.બી ના કોલમ 1 માં દશાવેલ સિેમ ટર માટ ે
ઓનલાઈન પરી ા તા. ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ના રોજ થી શ  કરવામાં આવશ.ે  

26. ઓફલાઈન પરી ા આપવા ઇ છતા િવધાથ ઓ માટ ેયુિનવ સટી સરકાર ી ની મંજુરી મ ય ેથી અન ેઅનકુુળ 
પ રિ થિત થતા પરી ાનું આયોજન કરવામા ંઆવશે. જે િવધાથ ઓ ઓનલાઈન પરી ાનો િવક પ પસંદ નિહ 
કર ેતેમણે આપો આપ ઓફલાઈન માટ ેલાયક ગણવામાં આવશે.  
 

 
 પરી ા િનયામક 
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Gu/Exam/4-A/7968/2021 Date-11-06-2021 

Circular No-83 

Sub: Option of Online Examination for Three Years’ LL.B. and Integrated Law Students : 

1. Gujarat University has decided to give option of Online Examination as well as offline examination in 
the following examinations of Law Faculty : 

Examination  Semester 
Three Years’ LL.B. 2,4 and 6 
Integrated Law 2, 4, 6, 8 and 10 

  
2. The students of above Programs who wish to opt for Online Examination must register for Online 

Examination Option.  
3. Students are free to use any of the following devices to appear for the Online Examination 

 Smart phone with front Camera (It is advisable to use Android Phone) 
 Laptop with web Camera 
 Desktop PC with Web Camera  

4.  Student has to obtain his/her Enrolment Number for the Online Examination Option by logging on to 
https://register.guexams.com  

5. Online Examination shall be of Multiple Choice Questions (MCQ). Students have to select correct option 
from the given options. 

6. Online Examination shall have maximum 50 marks. The marks obtained by the students from 50 
marks will be converted into 70/100 marks while giving result. 

7. The following shall be the number of MCQs and Total Marks : 
Total number 
of Questions 

Number of 
Answers to be 
given 

Marks of each 
MCQ 

Total Marks Time  Total Time 

50 50 01 50 01 Minute per 
question 

50 Minutes 

  
8. No negative marks will be given for the incorrect / wrong answers. 
9. The candidate will be allotted maximum 01 Minute for each question. After expiry of one minute the 

question will automatically disappear from the screen and the candidate will not be able to answer 
that question after one minute. On completion of the allotted time the answers will automatically be 
saved. 

10. Student will be able to select the option of Online Examination by taking his/her Enrollment number 
from the link https://register.guexams.com 

11. After having logged in for the Online Registration the students have to enter e mail Id and Mobile 
number. The OTP will be sent on the registered Mobile of the student. After having verified from the 
OTP the particulars for the Online Examination Option will be displayed. 

12. All the particulars of the candidates like name of the candidate, Enrolment number, the name and code 
number of the Examination etc will be displayed on the screen. For the selection of Online Examination 
Option the candidate has to click the button “ I Agree” . In case of any discrepancy in the particulars 
the candidate has to send his/her name, Enrolment number, Mobile Number and discrepancy on the e 
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mail id help@guexams.com and also contact the Help Line number of the Gujarat University - 079 
26308565. 

13. After having successfully registered the option of appearing for Online Examination, a message will be 
sent on the given Mobile and given E mail. (students are requested to check the inbox as well as 
Junk/Spam Mails also) 

14. The registered Mobile and E mail of candidate will be used for the purpose of Online Examination. 
Hence the students must take utmost care while giving mobile and e mail. It is advisable to enter 
students own mobile and e mail id. 

15. Once a candidate exercises his/her option to opt for the Online or Offline Examination, it shall not be 
possible to change the option. 

16. The option for the Online Examination will have to be exercised by the candidate on or before 20th 
June 2021 till 12.00 midnight. The candidate who has not exercised the Online Option will have to 
appear for the Offline Examination as per the Instructions of the Gujarat University and State 
Government and when there are favourable conditions. 

17. The Schedule of the final Online Examination for Three Years’ LL.B. and Integrated Law will be 
declared on the website of the Gujarat University www.gujaratuniversity.ac.in . 

18. Before taking final Online Examination, a Trial Test will be taken having 10 questions of General 
Knowledge for the experience. This Trial Test will be given by the candidate for more than one time 
during the scheduled day. 

19. Moreover, one Mock Test will also be taken by the University. It is compulsory for each 
candidate to appear for the Mock Test. If any candidate fails to appear for the Mock Test, he 
shall not be entitled to appear for the Final Online Examination. The Schedule of Trial Test and 
Mock Test will be declared later. 
Other General Instructions : 
Each candidate has to log in before 20 Minutes of the commencement of the Online Examination. The 
Examination shall commence and end on the time as per the Schedule of Online Examination 
given by the Gujarat University. On expiry of the examination time, the answers given by the 
candidates will be saved automatically. 

20. It shall not be permissible for the candidate to use any source/ notes which is outside the prescribed 
text-books of the paper. Moreover, the system will record the image of the candidate during the 
examination. So, the candidate must take into consideration this fact while appearing at the Online 
Examination. The candidates are specifically instructed not to leave his/her seat during the 
Examination. Any such behavior shall be recorded as misconduct with immediate effect and the 
examination of the candidate will be suspended. 

21. During the Online Examination if any candidate receives/accepts any phone call or any other 
notification, then the same shall be counted as misconduct. 

22. Candidate must complete the Online Examination during the allotted time limit. 
23. If any candidate faces any difficulty during Trial Test/Mock Test, then he/she has to give name, 

Enrolment Number, Mobile Number and difficulty/problem on the e mail id help@guexams.com with 
immediate effect and also contact on the University Help Line Number (079-26308565, 9313923565, 
9313923566, 9313923567, 9313923568 and 9313923569) so that the main Online Examination can 
be given easily. 

24. It is not compulsory to appear for the Online Examination on the same device through which candidate 
has done his/her registration. After having done registration for Online Examination, it is permissible 
to appear for the Examination through any of the devices listed in column No.3.  
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25. Online examination for Three Years’ LL.B. and Integrated Law for the semesters listed in column 1 will 
commence by the Gujarat University from 6th June 2021. 

26. The candidate who wish to appear for the offline examination will have to be prepared for the same 
university will announce schedule depending upon the instruction from the State Government and 
favourable condition. The candidates who do not opt for Online examination, will automatically be 
considered for the offline examination.  
          

Controller of Examination  
 


